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De Voornpolle groeit steeds meer

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zullen veel
mensen op vakantie zijn. De thuisblijvers kunnen volop
genieten van het zomerweer in de eigen regio. De
drukte op het water zal weer een aantal weken op zijn
hoogtepunt zijn.

Het eilandje de Voornpolle in het Giethoornse meer
groeit steeds meer. Een jaar geleden begon
Natuurmonumenten met het herstel van het steeds
verder afkalvende eiland. Inmiddels voert een vier
kilometer lange persleiding - dwars door het
Giethoornse meer - de hele dag grond gemengd met
water aan, vanuit nieuw gegraven trekgaten in de
omgeving van Dwarsgracht.
Het modderige mengsel komt binnen de eerder
aangelegde beschoeiing terecht. Het water loopt
langzaam weg via een water doorlatend doek. De grond
blijft achter en moet eerst inklinken, waarna er weer
een laagje opgespoten wordt. Zo wordt het nieuwe
eiland geleidelijk opgevuld.

Wat betreft de werkzaamheden voor het bestuur is het
een rustige periode. We wachten al even op het
moment dat de verantwoordelijke personen van de
gemeente en Staatsbosbeheer in hun ‘overvolle’
agenda’s tijd hebben om met ons naar een oplossing te
zoeken voor de parkeerplaats bij Nederland.
U kunt alvast 4 september in uw agenda reserveren
voor het jaarlijkse buurtfeest, die dit jaar zal worden
gehouden bij de familie Schelhaas bij Restaurant ‘An ’t
Waeter’. De voorbereidingen zijn in volle gang,
waarbij ook een middagprogramma zal worden
georganiseerd. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u
eveneens de officiële aankondiging van dit buurtfeest.
Nog vele mooie zomerdagen gewenst en we hopen u te
zien op 4 september!
Met vriendelijke groet
Jan Hanskamp

Buurtfeest
zaterdag

4 september 2010
Restaurant
An ’t Waeter
Wetering West 77
Meer informatie, zie aparte aankondiging

Natuurmonumenten verwacht dat in de loop van de
zomer van 2011 de nieuwe Voornpolle af is. Er zal dan
een derde van het eiland toegankelijk worden voor de
watersporters. Er komt hier ook een aanlegsteiger voor
kleine boten. De rest zal een nat gebied blijven met hier
en daar een poel en veel riet. Daar kunnen de moerasvogels van profiteren. De totale grootte van het eiland
zal een halve hectare worden.

Uitbreiding Scheerwolde – recreatiepark

Bypass Steenwijkerdiep-Wetering

Momenteel is de wijziging van het bestemmingsplan
voor uitbreiding van Scheerwolde met 50 woningen in
procedure. Tot 1 september 2010 is er de mogelijkheid
om hierop te reageren bij de gemeente.
Het college van B&W wil eind 2010 definitief beslissen of ze verder gaan met het geplande recreatiepark
ten oosten van Wetering met 260 vakantiewoningen.

De provincie Overijssel heeft het initiatief genomen om
het probleem bij de kruising Steenwijkerdiep-Wetering
voor het scheepvaartverkeer op te lossen. Ze denkt de
oplossing te vinden in het aanleggen van een ‘bypass’
(omleiding) van het Steenwijkerdiep naar de Wetering.
Ten oosten van de zeilschool Almare is het de
bedoeling dat de weg Wetering Oost via een dam in het
Steenwijkerdiep wordt verlengd, zodat de woningen
aan het Steenwijkerdiep Zuid bereikbaar blijven. Ten
oosten van deze dam zou dan een nieuw aan te leggen
vaarverbinding richting het zuiden weer in de Wetering
uitkomen in de buurt van de Weteringbrug.

Inrichting polders Wetering
De Adviescommissie van de Landinrichting Noordwest
Overijssel heeft de inrichtingsplannen voor de polders
Wetering Oost en - West 25 juni 2010 definitief
vastgesteld. Deze inrichtingsplannen zijn nu aan de
provincie Overijssel aangeboden. Zij zal de procedures
tot uitvoering van deze plannen moeten opstarten.
Tijdens deze procedure zal er nog een MER-rapportage
komen, bezwaren kunnen worden aangegeven en er zal
duidelijkheid moeten komen over het beheer van de
nieuw in te richten natuur/waterbergingsgebieden en
de bufferstroken.
De verwachting is dat in 2012 gestart kan worden met
de werkelijke uitvoering van de plannen.
Staatsbosbeheer heeft 25 juni 2010 duidelijk de
kanttekening gemaakt dat zij - als toekomstige eigenaar
van de nieuwe natuur - alleen akkoord gaan met de
voorgestelde inrichting als de beheerkosten van de
toekomstige natuur ook zijn geregeld.
Als dit geregeld is wil Staatsbosbeheer het beheer van
de nieuwe natuur toelichten tijdens een (extra)
ledenvergadering van Plaatselijk Nut Wetering en
omstreken.

Digitale nieuwsbrief
De abonnees van de (gratis) digitale nieuwsbrief
worden regelmatig per e-mail op de hoogte gesteld van
het laatste nieuws.
Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen in Wetering en omstreken?
Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief!

www.pnweteringeo.nl

Eind 2009 is hiervoor een ontwerpplan gemaakt door
de provincie. In verband met de uitspraak van de Raad
van State - met betrekking tot het geplande recreatiepark tussen Scheerwolde en Wetering - is de procedure
van het ontwerpplan vertraagd. De heer Mulder van de
gemeente Steenwijkerland geeft aan dat het nu de
bedoeling is dat in het najaar 2010 een
informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd over
dit projectplan ‘Bypass Steenwijkerdiep-Wetering’

Nieuwe naam, wie durft!
De redactiecommissie van Plaatselijk Nut Wetering en
omstreken krijgen veel positieve reacties over de
nieuwsbrieven van de vereniging.
Helaas blijkt dat er toch regelmatig misverstanden te
zijn over de verschillende nieuwsbrieven die de
vereniging uitgeeft. Momenteel is er de 'Nieuwsbrief
op papier', die 3x per jaar wordt gemaakt en wordt
verspreid onder de leden van de vereniging. Daarnaast
is er de 'Digitale nieuwsbrief', deze wordt ca 8 - 10x
per jaar gemaakt in de vorm van een e-mail bericht,
waarmee de aangemelde abonnees op de hoogte
worden gesteld van actueel nieuws op de website van
de vereniging (www.pnweteringeo.nl).
Suggesties
In overleg met het bestuur wil de redactiecommissie de
'Nieuwsbrief op papier' een nieuwe naam geven, om
duidelijker te krijgen welk medium wordt bedoeld.
Voor deze nieuwe naam willen we graag de leden en/of
abonnees van de digitale nieuwsbrief vragen suggesties
te geven over een duidelijke naam voor de 'Nieuwsbrief
op papier'.
Voor deze nieuwe naam kan men suggesties doorgeven
aan de redactiecommissie of de bestuursleden van de
vereniging. Uit de doorgegeven suggesties zal door het
bestuur - samen met de redactiecommissie - een keus
worden gemaakt. Diegene die de definitieve naam van
de volgende editie heeft doorgegeven zal geïnterviewd
worden voor de volgende editie met zijn/haar gekozen
naam!
Per e-mail kunnen suggesties gestuurd worden aan:
redactie@pnweteringeo.nl

Meervleermuis vertraagt recreatiepark
In de zomer is het natuurgebied in de Kop van
Overijssel van groot belang voor de meervleermuis
(myotis dasycneme). Het is één van de zeldzaamste
soorten van Europa met een zwaartepunt in ons land. In
heel Nederland zijn vijfenveertig kolonies bekend. Hun
aantal in de Kop van Overijssel wordt geschat op
tienduizend. In de herfst verlaten zij Nederland op zoek
naar grotten in de bergachtige gebieden van België en
Duitsland. Tussen zomer- en wintergebied ligt soms
wel vierhonderd kilometer. Meervleermuizen zijn
daardoor echte trekdieren.

Foto: Natagora – Dietmar Nill

De meervleermuis is een grotere vleermuissoort met
een kopromplengte van ca 6 cm en een spanwijdte tot
31 cm. De dikke vacht kan op de rugzijde variëren van
middelgrijs tot donkerbruin. De buikzijde heeft een
witgrijze tint. De oren staan meer opzij van de kop en
de snuit heeft twee grote neusknobbels.
Kraamkolonies
Meervleermuizen krijgen per jaar één jong, die in een
kraamkolonie wordt geboren. De kraamkolonies
bevinden zich in gebouwen. In de directe omgeving
van Wetering en omstreken zijn in Scheerwolde,
Kalenberg en Blokzijl kraamkolonies vastgesteld in
2005. Vanuit de kraamkolonies vliegen de vleermuizen
uit om langs grote kanalen en vaarten te jagen op
voedsel. Ze jagen vooral op die insecten die op het
wateroppervlak zitten of daar vlak boven vliegen. De
prooien worden dan met de relatief grote achterpoten,
als het ware van het water geharkt. Boven oevers en
langs vegetatie vangen ze insecten (vooral
dansmuggen) uit de lucht. Meervleermuizen jagen tot
op 10-20 km van de verblijfplaats. De meervleermuis is
waarschijnlijk onze snelste vleermuis. Bij het jagen
behalen ze soms snelheden tot wel 35 km/u.
Onderzoek 2005
De kolonie in Scheerwolde is 'bekend' geworden
vanwege het feit dat er volgens de Raad van State te
weinig onderzoek is gedaan naar de gevolgen van het

geplande recreatiepark bij Scheerwolde op deze
diersoort.
De Raad van State heeft onder andere daarom de
bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van het
park in 2010 voor als nog tegengehouden. Wat wel
bekend is over deze kolonie meervleermuizen is dat er
in 2005 een kraamkolonie van meervleermuizen is
vastgesteld van ca. 180 dieren in een gebouw aan de
Brink in Scheerwolde. Waarschijnlijk is het een
verhuisde populatie die in 2000 nog is waargenomen in
een gebouw in Wetering Oost. Daar is echter het
gebouw 'aangepast', zodat de vleermuizen niet meer het
gebouw in konden. In 2004 zijn de meervleermuizen
dan ook niet meer aangetroffen in dit gebouw. Bij het
onderzoek in 2005 werd ook bekend dat de meervleermuizen vanaf de Brink in Scheerwolde langs het
Steenwijkerdiep trokken - bij voorkeur de noordelijke
waterrietoevers - naar de Wetering. Vervolgens sloeg
de helft van de groep bij de Wetering af naar het zuiden
(richting Wieden) en de andere helft naar het noorden
(richting Weerribben) om verder te jagen naar voedsel.
In 2008 is een meervleermuis dood gevonden die
verstrikt was geraakt in prikkeldraad op Wetering
West.
Lichtverstoring
De meervleermuis kan slecht tegen lichtverstoring
tijdens de jacht. De verstoring is er vooral als de
lichtpunten/bundels in de vaste vliegroutes liggen.
Momenteel loopt de inspraakprocedure (tot 01-09-10!)
voor de bestemmingsplanwijziging voor de
dorpsuitbreiding van Scheerwolde met 50 woningen.
Bij dit plan is ook rekening gehouden met de kolonie
meervleermuizen aan de Brink in Scheerwolde. Er
wordt in het plan dan ook aangegeven dat zowel tijdens
de bouw van de woningen, als bij de voltooiing van de
woningen, er geen lichtverstoring mag plaats vinden bij
het Steenwijkerdiep tussen zonsondergang en
zonsopkomst in de periode van februari tot oktober. Op
deze manier wordt er geprobeerd om deze zeldzame
vleermuissoort zo min mogelijk te verstoren, zodat de
populatie blijft bestaan in Scheerwolde. Dit is
namenlijk ook weer een eis van de 'omstreden' Natura
2000 richtlijnen...
Naast de meervleermuizen vliegen nog meer
vleermuissoorten in onze omgeving, zoals de
dwergvleermuis en de laatvlieger. Deze vleermuissoorten zien we wel regelmatig, want die jagen op
insecten bij lichtbronnen zoals lantaarnpalen.
Meervleermuizen zien we echter niet vaak, want ze
jagen bij voorkeur in het donker vlak boven het water.
Kortom bijna niemand ziet meervleermuizen vliegen,
en ze doen alleen de 'muggen' kwaad.
Toch zijn ze zo belangrijk dat er vele rapporten vol
geschreven zijn over hen en er zullen nog vele
rapporten volgen, om dit bijzondere diertje in onze
omgeving te beschermen.

Nieuwe bewoners

Wetering West

105

Op één van de warmste dagen van het jaar maken we
kennis met Gerrit Jan Eggink.
Hij woont sinds eind oktober/begin november 2009 op
het meest ver gelegen noordwest hoekje van de
Wetering. Veel groen omringt het huis, bijna een
verlengstuk van De Weerribben.
Jaren geleden werd het huis verbouwd door Bart en
Puck Molenveld. Gerrit Jan kocht het van Jan en
Annemieke de Lange.
Geboren in Deventer, woonde Gerrit Jan op heel
verschillende plaatsen in Nederland. Hij studeerde in
Groningen, woonde o.a. in Amsterdam en Loenen vóór
hij zich in Maastricht vestigde. Je kunt je afvragen hoe
iemand uit het zuidelijkste “stukske” Nederland op één
van de verste plekkies van Wetering terecht komt.
Gerrit Jan antwoordde: ‘Gewoon, veel zoeken op
Funda!’
Dan vertelt hij dat hij traumachirurg was in Maastricht,
een uiterst interessante maar zware baan. Het wonen
buiten de stad beviel hem zeer: rust, vrijheid en veel
ruimte voor o.a. schapen en kippen. Echter, de
voortdurende hectiek en stress van zo’n zware baan
deed hem besluiten het roer om te gooien. Hij koos
weer voor een woonplek met veel natuur:
De Weerribben in de achtertuin en aan twee kanten
omsloten door het water van de Wetering.
De eerste paar maanden was er van die rust nog niet zo
veel te merken door het voortdurend heen en weer
pendelen tussen Maastricht en Wetering maar na de
afronding van de verkoop van zijn huis bij Maastricht,
geniet hij van het wonen hier, van de échte winter met
veel sneeuw tot aan de (tot nu toe) warmste dag van het
jaar!
Werkloos is hij zeker niet. Naast advieswerk bij de
ambulancedienst RAV IJssel-Vecht, zijn medisch
adviseurschap bij de Landmacht - waar hij trainingen
geeft op het gebied van traumageneeskunde aan
mensen die naar Uruzgan uitgezonden worden - én zijn
functie als scheepsarts op het zeilschip ‘De Eendracht’,
heeft hij thuis ook nog een volgeboekte agenda af te
werken van zijn Bed and Breakfast ‘De Weerribben’.
Naast de liefde voor natuur heeft Gerrit Jan ook een
passie voor watersport. Lang heeft hij genoten van

zeilen op zijn 13 m lange zeewaardig zeiljacht.
Onlangs is hij overgestapt op een zeilboot voor iets
meer binnenwater: een Draak.
Helemaal onbekend was de Wetering niet … ooit, als
kind, kwam hij wel eens door de Wetering op de boot
van zijn ouders.
Inmiddels heeft hij zijn draai hier wel gevonden.
Hoe kan het ook anders, op dit mooie plekje...
ML

Oude bewoners
Wetering Noord 92 (nu Wetering West 105)

Foto: Familie Punter

In 1905 heeft Jannes Punter een scheepswerfje opgezet
bij zijn woning Wetering Noord 92 om nieuwe
roeiboten en punters te maken. Samen met zijn vrouw
Meintje hebben ze daar 12 kinderen groot gebracht.
Naast de scheepswerf was Jannes ’s winters actief als
schaatsenslijper. Verder zette Jannes en Meintje voor
10 cent per keer vele bewoners en reizigers met een
veerpontje over op Wetering Noord. Het pontje is van
1900 tot ca 1960 in bedrijf geweest.

Kalender:
4 september 2010
Buurtfeest bij An ’t Waeter
met excursie naar de Voornpolle en Chinees buffet
opgave noodzakelijk, zie aankondiging!
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